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Nasze produkty dla Państwa:

Tuleja  
gwintowana
Z160/...

Tulejka  
zaciskowa
Z861/...

K P Z

Ulubione Koszyk

Asystent Specjalne Gorący kanał

QuickOrder Kontakt

Shop Wyloguj Polski

Inteligentne  
wyszukiwanie  
produktu HASCO.
Szukany produkt można znaleźć pośród  
100 000 produktów HASCO już za pomocą  
zaledwie kilku kliknięć.
– Przyjazna nawigacja z wyszukiwaniem  
   pełnotekstowym.
– Filtrowanie według 30 właściwości produktu
– Natychmiastowe sprawdzenie dostępności  
   produktu

Na podstawie rozmów z naszymi klientami 
zoptymalizowaliśmy i zmodyfikowaliśmy 
portal HASCO dopasowując jego funkcje 
do Państwa potrzeb. Nasz nowy portal jest 
już uruchomiony i zawiera wiele ułatwień.

Trafienia.
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STRONA STARTOWA  >  KATALOG PRODUKTÓW  >  Z  >  ELEMENTY PROWADZĄCE  >  ELEMENTY CENTRUJĄCE  >  PROSTOKĄTNY  >  Z19/B1XH1XL1

Z19/b1xh1xl1
Element ustalający prowadnicy

Instrukcja montażu

Ogólny link do pobrania plików

Wszystkie Wszystkie

Numer zamówienia Cena Ilość Koszyk Eksport CAD

PDF, 255,0KB

Łatwa kalkulacja 
kosztów.
Budowa formy w 60 sekund.
– Indywidualna kalkulacja kosztów narzędzi
– Natychmiastowe ustalenie kosztów –  
   również w przypadku wersji specjalnych
– Generowanie wykazów części i składanie  
   zamówień
– Wsparcie w procesie zakupu poprzez  
   specjalną procedurę zapytań
– Łatwe składanie zamówień z wcześniej  
   powstałych ofert oraz zapamiętywanie  
   zamówień

Żądana konfiguracja za 
naciśnięciem przycisku.
Dzięki asystentowi budowy form HASCO konfigurowanie form stało  
proste i szybkie jak nigdy przedtem - wystarczy 5 kroków.
– Kompletny asortyment gotowych do montażu komponentów systemu
– Przejrzysty proces konstruowania 
– Edytowanie formy według indywidualnego rozstawu

Odbiór w czasie  
rzeczywistym oferty 
i zamówienia.
Konto klienta zawiera wszystkie ważne 
informacje na temat bieżącej procedury.
– Przejrzysty przebieg procedury realizacji
– Całościowy podgląd zapytań i zamówień
– Zawsze na bieżąco
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Szybka i nieza- 
wodna dostawa.
Zapewniamy najwyższy stopień 
przerzystości i łatwy przebieg procedur 
logistycznych.
– Dostawa do wszystkich lokalizacji  
   na świecie
– Bez kosztów transportu do UE,  
   Szwajcarii, Norwegii i Turcji
– Przejrzyste śledzenie dostawy
– Na życzenie, informacje dotyczące  
   dostawy na etykiecie produktów

Możliwość pobrania 
danych CAD. 
Możliwość wyboru – w portalu HASCO zapisanych jest ponad  
40 różnych wersji systemu CAD.
– Bezpośrednie sterowniki do szeregu systemów CAD
– Wykorzystanie różnych wymiennych formatów
– Praktyczny eksport wykazów części do kalkulacji

Wszystko w  
jednym systemie.
Nowy portal HASCO łączy stronę  
firmową oraz sklep pod jednym  
adresem – www.hasco.com.  
– Wszystkie informacje,  
   innowacje i usługi
– Kalkulacja kosztów, konfiguracja  
   i składanie zamówień na formy
– Szybko, łatwo, przejrzyście  
   i kompleksowo

W toku.
Shop O HASCO



www.hasco.com –
na całym świecie  
przez całą dobę.
Wszystkie produkty, innowacje i usługi są 
dostępne w nowym portalu klienta HASCO  
na całym świecie przez 24 godziny na dobę,  
7 dni w tygodniu.
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